SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND
anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe)

STYRELSEPROTOKOLL NR 1/15
fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Infra City, Upplands Väsby Stockholm
söndagen den 22 mars 2015 kl. 14.30-15.20
SVERAKs styrelse

Övriga närvarande

Närvarande

SVERAKs kansli

Ordförande Annette Sjödin

Agneta Färdigh, protokollförare

Vice ordförande Eva Porat
Förbundsekonom Michael Wirth Färdigh
PR-ledamot Ewa Löwdin

Cecilia Wennergren
Elina Byström

Regelledamot Lars Madej
Avels- och hälsoledamot 1 Anna Börje
Avels- och hälsoledamot 2 Ulrica Wilderäng
Utställningsledamot 1 Malin Sundqvist
Utställningsledamot 2 Lotta Kragh
Suppleant Lars Hammar

§1

Mötets öppnande, godkännande av kallelse samt fastställande av närvaro
Verksamhetsårets första styrelsemöte avhölls efter SVERAKs årsmöte 2015.
Förbundsordförande A Sjödin hälsade styrelsen välkommen – och framför allt Lars Hammar som blev en ny
styrelsekamrat.
A Sjödin påtalade vikten av att tänka på den tystnadsplikt som råder inom förbundet. Det är endast de beslut som står
i protokollet som är officiella – bakgrund och diskussioner till ett beslut är det inte.
Beslutades att godkänna kallelsen.

§2

Val av justerare
Beslutades att välja M Wirth Färdigh att, jämte mötesordförande, justera detta protokoll.

§3

Fastställande av dagordning och ärendelista
Beslutades att dagordning för detta möte primärt omfattar FIFes GF.

§ 14

Internationellt samarbete

Dnr 15-10-2:3

FIFes Generalförsamling 2015, Monte Gordo Portugal

FIFes Generalförsamling, GF kommer att avhållas i Monte Gordo, Portugal 150528-29.
Vid SVERAKs styrelsemöte nr 7/14 beslutades – preliminärt eftersom SVERAKs årsmöte inte avhållits – att Eva Porat är
SVERAKs delegat och M Wirth Färdigh är bisittare till SVERAKs delegat.
Detta beslut blev nu förankrat.
SVERAKs motioner fvb till FIFe
Fyra motioner bifölls vid helgens möte för vidarebefordran till FIFe, M1 (Styr 1 – La perm), M3 (CK 2 – DSM),
M4 (Styr 4 – certifikat) och M5 (FMK 2 – ID-märkning).
Eftersom SVERAK endast får sända tre motioner diskuterade styrelsen vilka detta skulle bli.
Beslutades att sända M1, M3 och M4. Skälet till att inte sända M5 är att enligt uppgift kommer en motion med krav
om id-märkning av katter.
Översättning till engelska av motioner sker av E Porat (M1), L Madej (M3) och M Sundqvist (M4). Översättningar sänds
snarast – dock senast 150329 – till M Wirth Färdigh som översätter till tyska och franska.

Diskussion om de nomineringar som ska insändas till FIFes GF 2015
A Sjödin föredrog de val som skulle förrättas och bad styrelsen inkomma med förslag.
Flera styrelseledamöter framförde att det var inte helt enkelt för dem - som inte känner vare sig personer i fråga eller
deras kompetens – att lämna förslag.
Beslutades att lämna namnförslag till enstaka poster. M Wirth Färdigh sammanställer och sänder till FIFe.

§ 16

Övriga frågor
SVERAKs 60-årsjubileum
L Madej väckte fråga om gårdagens jubileumsmiddag och att styrelsen fått godkännande från årsmötet 2014 att bjuda
på ”bubbel”, exempelvis mousserande vin, som välkomstdrink. Många deltagare hade uttryckt sin besvikelse över att
firandet uteblivit.
Övrig styrelse vände frågan tillbaka till den arbetsgrupp som utsetts och åtagit sig att ordna 60-årsfirande och
jubileum; E Löwdin och L Madej.
Som framfördes vid SVERAKs årsmöte får ordentligt firande ske vid årsmötet 2016 istället.
TT-meddelande om Agrias skadestatistik mm
U Wilderäng blev intervjuad fredagen den 20 mars 2015 – med anledning av Agrias Cat Breed Profile - och tyvärr
rapporterades det i media med fraser tagna ur sammanhang och med mer sensationsnyheter (om sjuka raskatter,
utställning med mera).
Beslutades att U Wilderäng, A Börje och E Löwdin förbereder ett uttalande om detta kommer att behövas.

Utdrag från Agrias pressmeddelande:
Agria Cat Breed Profile - unik forskning på 500 000 katter
Agria Djurförsäkring presenterar forskningsresultaten från Agria Cat Breed Profile, ett världsunikt material som har kartlagt katternas sjukdomar och
skador mellan 2009-2013 med hjälp av diagnoser på 500 000 katter. Undersökningen har tagits fram i samarbete med Brenda Bonnett, kanadensisk
veterinär och professor i epidemiologi.
- Agria Cat Breed Profile kan fungera som ett hjälpmedel för SVERAK och rasklubbar som arbetar med kattavel. Även för den vanliga kattägaren kan
kunskap om kattens hälsa komma till nytta. Vi vill bidra till att skapa friska, hållbara kattraser, något som många kattägare månar om. Ett
veterinärbesök kan göra ett större hål i plånboken än man kanske kan tro även om en försäkring täcker majoriteten av kostnaden, säger Patrik Olsson,
affärsområdeschef smådjur.
Kattens livsmiljö spelar stor roll för vilken typ av skador den utsätts för. Bland huskatter är sårskador den vanligaste orsaken till ett veterinärbesök. Deras
uteliv utsätter dem för större risk att bli påkörda, ramla ned från träd eller hamna i kattslagsmål som resulterar i bitsår, rivsår eller skärsår. Bland de
renrasiga katterna, som mer sällan går ut, hamnar sårskador först på femte plats.
- Katter som slåss och biter varandra kan också få infekterade varbölder. Den lilla vassa kattanden för med sig bakterier från munhålan ner i
underhuden. Hudhålet är litet och läker snabbt men bakterierna växer och utvecklas till en varböld, säger Lotta Möller, veterinär på Agria Djurförsäkring.
Kattslagsmål är inte lika vanligt bland raskatter av olika anledningar, dels för att revirinstinkten inte är lika stark inomhus och att ansvarsfulla ägare
separerar katter som slåss under samma tak. Däremot är det vanligare bland raskatter att de leker med paketsnören och garn som finns i hemmet och
som fastnar i mag-tarmkanalen.
Agria Cat Breed Profile visar att raskatterna besöker veterinären ungefär 20 procent fler gånger än huskatterna under perioden. Det är glädjande att
ragdoll, Sveriges populäraste raskatt, ligger på nästan samma nivå huskatterna och besöker veterinären mer sällan.
- Vi ser att huskatterna går mer sällan till veterinären, däremot är det oklart om det beror på att de faktiskt är friskare eller djurägaren inte söker vård
för katten, säger Lotta Möller. Det kan delvis bero på att huskatterna ofta lever stora delar av tiden utomhus och ägaren kanske inte är lika uppmärksam
på förändringar i hälsobilden.
Huskatternas andra problemområde är magen. Kräkningar och diarrér är vanligt förekommande symtom som kan vara tecken på magkatarr, virus eller
parasiter, men sällan att den ätit något olämpligt då katter är kräsna djur.
Sjukdomar som båda kategorierna löper lika stor risk att drabbas av är hudtumörer, tandsjukdomar och problem med att kissa. Raskatterna är mindre
drabbade av varbölder samt smärta i rörelseapparaten troligen eftersom de inte blir utsatta för yttre skada i samma omfattning.
Fem vanligaste diagnoser hos katt, enligt Agria Cat Breed Profile:
Huskatt

Raskatt

Sårskador i huden

Magproblem som kräkningar, diarré

Magproblem som diarré och kräkning

Avmagring, tappar matlusten

Varböld (ofta bitsår)

Problem i övre urinvägarna

Avmagring, tappar matlusten

Problem i nedre urinvägarna

Problem i nedre urinvägarna

Sårskador i huden
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§ 17

Nästa styrelsemöte
Styrelsemöte

§ 18

nr 2/15

150425-26

nr 3/15

E-postmöte vecka 24

SVERAKs kansli, Borås

nr 4/15

150822

SVERAKs kansli

nr 5/15

151010

Avstämning inför WW 2015

151011

Styrelsemöte

nr 6/15

151212-13

SVERAKs kansli

nr 7/15

160123-24

SVERAKs kansli

nr 8/15

160318

I anslutning före årsmötet i Göteborg

nr 1/15

160320

I direkt anslutning efter årsmötet i Göteborg

Mötets avslutande
A Sjödin förklarade verksamhetsårets första styrelsemöte som avslutat.

Borås 2015-03-24
Protokollförare

Agneta Färdigh

Justeras:
Torslanda 2015-03-26

Borås 2015-03-25

Annette Sjödin
Mötesordförande

Michael Wirth Färdigh
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